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Valóban magányosan élünk egy fagyos és rideg Univerzumban?1 

 „Hűs, dobott csillagok, 
Kiktől szemem káprázik, 
Hol marad legkülömb 
Társatok, 
Testvérem, a másik?”  
 (Ady Endre, Az egyenes csillag) 

Költői kérdésnek tartják sokan a címben megfogalmazottat, mint jelenlegi tudásszintünkön 
megválaszolhatatlan dilemmát. Ez a téma szorosan összefügg az élet értelmével kapcsolatos 
elképzeléseinkkel. Épp ez utóbbi – mindenki számára egyénenként is fontos gondolatkör – 
miatt lenne jó tudni; vajon élet-idegen univerzumban jelentünk meg véletlenszerűen, az 
anyagi világ változásainak kuriózumaként, vagy az okok törvényszerű sora, esetleg célirányos 
program eredménye az emberiség megjelenése. Nem kell sem hívőnek, sem valamely SETI-
program részvevőjének lenni, hogy ezek a kérdések érdekeljék az embert még akkor is, ha a 
kutatás eddig nem járt eredménnyel. 

A földönkívüliek létének minden eddigi bizonyítéka és cáfolata megkérdőjelezhető, így 
egyelőre hit kérdése, hogy létezőknek gondoljuk őket, vagy sem. „Hit és kételkedés”2 című 
kis írásomban kitértem a hitnek arra a fontos tulajdonságára, hogy a tudottakkal szemben a 
hitt dolgokat befolyásolja az érdekeltségünk. Ez azt jelenti, hogy jobban hiszünk abban, amit 
számunkra kedvezőnek gondolunk. Véleményem szerint a földönkívüliek létében azok 
hisznek szívesebben, akik ezt pozitívumként értékelik, és azok kételkednek inkább, akiket egy 
idegen intelligencia léte félelemmel tölt el, vagy akikben ez egyéb ellenérzéseket kelt. 
Mindenkinek érdemes a hitét ebből a szempontból megvizsgálni, azaz végig kell gondolni, 
hogy hitünket/kételkedésünket mennyiben motiválja tárgyának kedvező, vagy kedvezőtlen 
megítélése. A hitet befolyásoló önérdek oda is vezethet, hogy valószínűtlen, vagy igen kicsi 
valószínűségű kimenetek is hihetővé válnak. Ez igen hasznos lehet egy kilátástalan helyzetből 
való menekülés során, de nagyon veszélyes lehet akkor, ha tetemes nyereség reményében túl 
nagy kockázatot vállalunk. Visszatérve egy idegen civilizációban való hitre, az én 
hozzáállásom határozottan pozitív, és nem csak azért, mert szeretném, ha igaz lenne. A 
hitemet motiváló szempontokra részben kitértem a „Stephen Hawking, amikor nem 
fizikáról beszél”3 című cikkemben, de gondolataim teljes kifejtése igen nagy munka lesz.4 
Sajnos az emberek egy része – mint Stephen Hawking is – csak technikailag fejlettebb 
civilizációkban tud gondolkodni, és az emberek mai erkölcsi szintjét és az egyes csoportok 
közötti viszonyt általánosítva feltételezi, hogy az idegeneket is a kíméletlen verseny és 
agresszió jellemzi. A fejlődés azonban elsősorban az egyén belső változását hozza tudásban, 

                                                           
1 Hankiss Elemér, Emberi kaland című könyve ihlette ezt a kis írást. 
2 http://www.infinitemath.hu/index.php/filozofia/item/93-hit-%C3%A9s-k%C3%A9telked%C3%A9s.html  
3 http://www.infinitemath.hu/index.php/filozofia/item/101-stephen-hawking-amikor-nem-
fizik%C3%A1r%C3%B3l-besz%C3%A9l.html  
4 Ebbe a munkába már belefogtam, de ahogy haladok benne, egyre terjedelmesebbé válik. A hitrendszerünk – 
azaz általános értelemben vett világképünk – leírásában mindenekelőtt vázolnunk kell azt a tudást, amivel 
rendelkezünk a hiteinket befolyásoló értékrendszerrel együtt. A filozófia alapfogalmainak szubjektív átiratát is 
meg kell fogalmazni, hogy érthető legyen a kialakult – pontosabban kialakulóban lévő – világképünk. 
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és így empátiában, moralitásban egyaránt5, és csak másodsorban jelenti a külső környezet 
technikai átalakítását. Igaz, ez utóbbi másodlagossága ellenére sokkal gyorsabb, és 
látványosabb változás. Egy szuper-intelligens civilizációnak a minőségileg hatalmasabb 
tudása és erkölcse viszont nem valószínűsíti, hogy megtámadna, vagy gyarmatosítana 
bennünket. A moralitásban bekövetkező minőségi változások miatt – Hawkinggal ellentétben 
– attól sem tartok, hogy az önmegsemmisítés szükségszerű, vagy akárcsak valószínű lenne a 
civilizációk fejlődése során. 

Univerzumunkban az egyre bonyolultabbá válás folyamatát általános tendenciának 
látom. Tapasztaljuk ugyanis a bonyolultság lokális és globális növekedését a 
makrokozmoszban: naprendszereket, galaxisokat, majd a galaxisok hálós szerveződését. A 
mikrokozmoszban is a komplexitások egyfajta hierarchiáját érzékeljük: elemi részek, atomok, 
molekulák, majd az élő szervezetek. Mindez csak látszólag mond ellent a fizika entrópia-
törvényének, mivel az zárt rendszerre vonatkozik, univerzumunk alrendszerei viszont mind 
nyílt rendszerek. Világmindenségünket sokan zárt rendszerként képzelik el, mondván, hogy 
mint „teljesség”, nem lehet rajta kívül semmi más. Ebben a gondolatmenetben több probléma 
is van; egyrészt valamiféle érzékelhető egész nem zárja ki a rajta kívüli – jelenlegi 
módszereinkkel nem érzékelhető – egyéb dolgok létét, másrészt az általunk érzékelt kozmosz 
rendszereinek bonyolultsága, hosszú életciklusa kifejezetten a nyílt rendszerek sajátja. 
Mondhatjuk, hogy az általunk érzékelt univerzum nyílt rendszer, és minden alrendszere is 
nyílt. Ezt fogalmazhatjuk úgy, hogy a kozmoszban mind extenzív, mind intenzív 
kiterjedésében nyílt rendszereket találunk, és komplexitásuk növekedésére nem logikailag 
következtetünk, hanem tapasztalatunk támogatja meg ezt a vélekedést. Az egyes rendszerek 
bonyolultságának törvényszerű növekedéséből és a Tejútrendszerben található bolygó-
rendszerek hatalmas száma, valamint a galaxisok még nagyobb mennyisége alapján már 
következtethetünk földönkívüli civilizációk létére is. A nagy kérdés ezek után az, hogyha 
valószínűsíthető az idegen civilizációk léte, akkor miért nem jött létre kétoldalú kapcsolat 
valamelyikükkel. A nálunk fejletlenebb, vagy közel hasonló szintű kultúrákkal 
valószínűtlen a kapcsolat technikai korlátaink és a fizikai adottságok – azaz a maximális 
sebesség, a fénysebesség véges volta és a naprendszerek és a galaxisok elképzelhetetlenül 
nagy távolságai – miatt. Így csak a számunkra elképzelhetetlenül komplexebb civilizációk 
jöhetnek számításba egy lehetséges kapcsolatban. Sokkal valószínűbb egy olyan kapcsolat, 
amely már létezik6, de legfeljebb csak feltételezéseink vannak róla, tudományos, de főleg 
morális fejletlenségünk miatt. Amíg féljük, rettegjük az ilyen kapcsolatot, az addig nem is 
jöhet létre egy bölcs civilizációval. Erkölcsileg, empátiánkban kell fejlődnünk ahhoz, hogy ezt 
az eddig egyoldalú kapcsolatot felfedezzük, és tudatos részesévé váljunk. 

                                                           
5 A morális változások az emberiség történetében is fellelhetők, de nem egy-két ezer éves viszonylatban, hanem 
több tízezer évet átívelően. 
6 A kapcsolat létezését a földönkívüli civilizáció szuper-intelligens voltából valószínűsítem, és egyoldalúságát 
ugyancsak ebből. Hitem még ennél is többet feltételez; az ősöreg civilizáció benemavatkozása helyett a nevelő 
hatását, ha ennek létéről és mikéntjéről nincs is tapasztalatunk. 


